Bronwater
Durf een Daniël te zijn (2)
‘Daniël in de leeuwenkuil.’ Zo is de
geschiedenis bekend. Maar een betere
samenvatting zou zijn: ‘De God van
Daniël’ (of: ‘De kracht van het gebed’of: ‘Moedig leiderschap’). Want het
verhaal loopt uit op het eren van de
levende God die bestaat in eeuwigheid
(6:27-28). Het een spannend verhaal
met een missionaire moraal: dankzij
de levende God is het mogelijk om in
een wereldse omgeving een volkomen
toegewijd en integer christelijk leven
te leiden, waarvan mensen zo onder de
indruk raken dat ze God gaan eren!
Leiderschap
In een samenleving die roept om daadkrachtig, moedig en integer leiderschap is er tegelijk een speurtocht naar
misstappen van leiders gaande. Want
integer leiderschap roept ook afgunst
op. Zo gaat het bij Daniël. Hij is inmiddels zo’n 80 jaar en dient onder koning
Darius als rijksbestuurder. Samen met
twee anderen geeft hij leiding aan
weer 120 satrapen (stadhouders). Daniël blijkt buitengewoon begaafd en
betrouwbaar te zijn en de koning wil
hem promotie laten maken.
Volmaakt
De 122 mannen kunnen dat niet zetten en stellen een onderzoek in. Alles
gaan ze na, maar wat ze ook vinden,
geen enkele misstap. Zouden wij zo’n
onderzoek overleven? Daniël blijkt volmaakt te zijn, en elke bijbellezer moet
dan wel denken aan Jezus: zonder zonde en toch geminacht, vervolgd en
zelfs gedood als onschuldige. Pilatus:
‘Ik vind geen schuld in hem’ (Joh. 19:6).
Dertig dagen
Zoals Jezus wordt aangeklaagd vanwege zijn geloof - ‘Hij heeft zichzelf Gods
Zoon gemaakt’ (Joh 19:7) - zo wordt ook
Daniël aangepakt op zijn geloof. Een
buitengewoon slinks plan wordt
bedacht: ‘Koning Darius, majesteit,
zou u dertig dagen lang god willen
zijn?’ Dat wil de koning wel, het streelt
zijn ego, en hij gaat akkoord met een
wet. En wat doet Daniël? Hij kiest niet
een paar voor de handliggende vluchtwegen: ‘Ik zal dertig dagen bidden met

‘Bidden is volkomen op
God vertrouwen.’

ds. Jos Douma

de ramen dicht’; ‘Ik zal dertig dagen
bidden in mijn hart. Niemand zal het
merken’; ‘Ik moet wel stoppen met bidden anders kan God me niet meer
gebruiken.’
Volhardend gebed
Daniël blijft bidden. Het is al vele tientallen jaren zijn vaste gewoonte, elke
dag om (bv.) 7 uur, 12 uur en 5 uur tijd
voor gebed nemen, hoe zwaar zijn verantwoordelijkheden ook zijn. Ook een
goede gewoonte doorbreek je niet
zomaar! Hij knielt, hij bidt, hij prijst
God (6:11). Let vooral ook op dat prijzen: aanbidding is de beste manier om
niet vast te lopen in een vicieuze cirkel
van zorgen en zelfmedelijden (‘hospitalisering van de christen’). God is
altijd groter dan onze problemen!
Eigenlijk is het bovenvertrek Daniëls
echte leeuwenkuil: hier wordt een
geestelijke strijd gestreden, want ‘want
uw vijand, de duivel, zwerft rond als
een brullende leeuw, op zoek naar een
prooi’ (1 Pet. 5:8).

‘Christen zijn zonder
kruisdragen is een
onmogelijkheid.’
Vertrouwen
Daniël komt dus in de leeuwenkuil.
Zelfs de machtige koning kan daar, hoe
graag hij ook wil, niet aan veranderen.
Na een slapeloze nacht gaat hij naar de
kuil (had hij hoop vanwege Daniëls
God?) en roept Daniël. De knecht van
de levende God blijkt nog te leven!
Waarom? Heel eenvoudig staat er:
‘want hij had op zijn God vertrouwd’
(6:24). Het gebed en het gedrag van
Daniël leiden zo tot het getuigenis van
Darius: ‘Hij is de levende God die
bestaat in eeuwigheid; zijn koningschap gaat nooit te gronde’ (6:27).
Missionaire leermomenten
Daniël is een missionair voorbeeld van
moedig christen zijn in een onchristelijke omgeving.
1.	Ook als je een integer leven leidt in
de navolging van Christus (juist
dan!) krijg je te maken met tegenslag en verzet. Verwacht dat dan
ook, want kruisdragen hoort erbij.
2.	Stop met klagen dat het zo moeilijk
is om in een goddeloze wereld Jezus
te volgen. Er is een weg: de weg van
volhardend gebed in Jezus’ naam!
3.	Ook mensen van wie wij het het
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laatst verwachten, kunnen bereikt
worden met het evangelie van
Jezus!
4.	God leidt en redt op zijn manier,
niet op de onze. Dat vraagt om overgave aan zijn Zoon.

‘Deze wereld schreeuwt om
integer leiderschap.’
Bijbelrooster: de kracht van gebed

Ma. Ef.3:14-21 Ik buig mijn knieën voor
de Vader
Di. Fil.1:3-11 Ik dank mijn God altijd
Wo. Kol. 1:9-14 Wij bidden onophoudelijk voor u
Do. Kol. 4:2-6 En bid ook voor ons
Vr. 1 Tess.1:2-10 Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden
Za. Jak. 1:2-12 Vraag vol vertouwen, zonder enige twijfel

Bronwater in de kleine groep
a. Het ijs breken
Wie is volgens jou momenteel de meest
integere politiek leider in de wereld?
b. Jezus centraal stellen
Lees Daniël 6. Hoe zie je in deze
geschiedenis de Vader, de Zoon en de
Geest aan het werk?
c. Elkaar bemoedigen
Praat samen door over deze punten:
-	Welke regelmaat is er in jouw
gebedsleven?
-	Wat leren we van Daniël over
krachtig en moedig christen zijn
in de samenleving?
-	Is Gods Woord in 1 Petrus 5 vers 8
werkelijkheid voor jou? Hoe dan?
-	Welke rol spelen gebed, gedrag en
gesprek in jouw visie op evangelisatie?
d. Zich naar buiten richten
Noem allemaal een naam van iemand
die je kent en die Christus nog niet
ontmoet heeft. Geloof je dat zij/hij tot
geloof in Christus kan komen?

‘Evangelisatie: gebed - gedrag
- gesprek, in déze volgorde!’

